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Tilgangur: 
Líf Jesú – Jesús er ljós okkar og án Jesú erum við í myrkri. 
 
Námsefni: 
B Mt 9:27-31; Mt 20:29-34 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Hugmynd af kennslustund: 

Þá er Jesús hélt þaðan, fóru tveir blindir menn eftir honum og kölluðu: „Miskunna þú okkur, 
sonur Davíðs.“ 

Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirnir til hans. Jesús spyr þá: „Trúið þið, að ég geti gjört 
þetta?“ 

Þeir sögðu: „Já, herra.“ 

Þá snart hann augu þeirra og mælti: „Verði ykkur að trú ykkar.“ Og augu þeirra lukust upp. 
Jesús lagði ríkt á við þá og sagði: „Gætið þess, að enginn fái að vita þetta.“ 

En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. 

 
Í annað sinn gerðist þetta: 
 

Þegar þeir fóru frá Jeríkó, fylgdi honum mikill mannfjöldi. Tveir menn blindir sátu þar við 
veginn. Þegar þeir heyrðu, að þar færi Jesús, hrópuðu þeir: „Herra, miskunna þú okkur, sonur 
Davíðs!“ Fólkið hastaði á þá, að þeir þegðu, en þeir hrópuðu því meir: „Herra, miskunna þú 
okkur, sonur Davíðs!“ 

Jesús nam staðar, kallaði á þá og sagði: „Hvað viljið þið að ég gjöri fyrir ykkur?“ 

Þeir mæltu: „Herra, lát augu okkar opnast.“ 

Jesús kenndi í brjósti um þá og snart augu þeirra. Jafnskjótt fengu þeir sjónina og fylgdu honum. 

 
Hvernig kölluðu blindu mennirnir á Jesú? 
Hvað gerðu þeir þegar fólkið vildi þagga niður í þeim? 
Af hverju kölluðu þeir hann son Davíðs? 
 
Þeir trúðu því að Jesús væri Messías. 
Áður en Jesús gerir kraftaverkið  spurði hann blindu mennina um trú þeirra. 
Og hann bregst við trú þeirra: “Verði ykkur að trú ykkar”. 



 
Þó að Jesús viti allt, vill hann að við biðjum hann, af því að þannig vex löngun 
okkar. 
 
Jesús er Guð, og hann getur gert allt sem hann vill.   
Hann vill opna augu okkar líka til að sjá og skilja hver er Guðs vilji fyrir okkur.  En 
við verðum að kalla á Jesú! 
 
 

1. Miskunna þú okkur, _ _ _ _ _  Davíðs. 
2. Verði ykkur að _ _ _ ykkar. 
3. „Herra, lát _ _ _ _ okkar opnast.“ 

 

 



 
 
 


